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Büyükkılıç’tan 
ziyaret
Başkan Büyükkılıç, Hacılar 
Belediyesi’ni ziyaret ederek, 
Başkan Özdoğan’la ilçede yapılan 
çalışmalar hakkında 
istişarede bulundu.

Doğal Mesire 
Alanı

Başkan Özdoğan
Gönülleri Fethediyor

Hacıları Şantiye 
Alanına Çevirdik

Maske üretimine 
devam ediyoruz.

Hacılar Belediyesi vatandaşların 
doğal ortamda vakit geçire-
bilecekleri günübirlik alanlar 
oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Bilal Özdoğan, sokağa çık-
ma kısıtlaması nedeniyle evlerinde 
kalan çocukların bayramını şeker 
ve çocuk maskesi 
dağıtarak kutladı. 

Başkan Özdoğan, Akyazı 
Mahallesi Şerefli Sokak-
ta gerçekleştirilen parke 
çalışmalarını yerinde 
inceledi.

Yeni tip koronavirüs ted-
birleri kapsamında vatan-
daşlara dağıtılmak üzere 
maske üretimine 
devam ediyoruz.

Muhteşem Manzarasıyla
“Kızıltepe Millet Bahçesi” 2’de

3’te

HACILAR PROJELERİNE 
TAM NOT

ÖZHASEKİ’DEN

AK Parti Yerel Yöne-
timlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet 
Özhaseki, Hacılar’ı 
ziyaret ederek Be-
lediye Başkanı Bilal 
Özdoğan’dan ilçede 
yapılan projeler 
hakkında brifing 
aldı.

HACILAR İLÇE STADYUMU’NDA 
SONA GELİNDİ
Hacılar Belediyesi tarafından Hayırsever Fevzi Mercan’ın desteği ile yaptırılan 
ilçe stadyumunda sona gelindi. Stadyumda çim ekim çalışmaları tamamlandı.

4’te 13’te

2’de

5’te

7’de

9’da



NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2020Biz Çalışacağız, Hacılar Kazanacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
Hacılar Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen projelerin en önemlilerinden olan 
Kızıltepe Millet Bahçesi için yürütülen 
çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. 
Kayseri ve Erciyes manzarasıyla Kayse-
ri’nin en gözde alanlarından olan Hacı-
lar Kızıltepe’de incelemelerde bulunan 
Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, “En 
büyük ve en güzel projelerimizden biri-
ni daha hayata geçirme noktasında sona 
doğru geldik. Kızıltepe Millet Bahçesi’nin 
ilçemizin, ilimizin ve de Ülkemizin güzel 
projelerinden biri olacağını düşünüyo-
ruz. Burada 70 bin metrekarelik bir alan 
var. Millet Bahçesi olarak planlandı. Proje 
işlerimiz tamamlandı. Tüm imar uygula-

Muhteşem manzarası ile Kayseri’nin en gözde alanlarından biri olan Hacılar 
Kızıltepe, millet bahçesi oluyor. Başkan Özdoğan çalışmaların kısa bir 
zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç’ı Hacılar’da misafir etmekten 
memnuniyet duyduğunu ifade eden Hacı-
lar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göre-
ve geldikleri 14 aylık süreçte Büyükşehir 
Belediyesinin destekleri ile ilçenin geli-
şimi için birçok projeyi hayata geçirdik-
lerini söyledi. Özdoğan konuşmasında, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız, değer-
li büyüğümüz, değerli ağabeyimiz Mem-
duh Başkanımız ilçemizi şereflendirdiler. 
İlçemize hoş geldiler sefa geldiler. Baş-
kanımız bize 14 aylık süreçte her zaman 
desteğini vermiştir. Hem kişisel hem ku-
rumsal. Belediyecilikte örnek aldığımız 

bir ağabeyimizdir. Melikgazi’mizde yap-
tıkları, Büyükşehrimizde yaptıkları orta-
dadır. Bizlere vakit ayırdığı içinde ayrıca 
teşekkür ediyorum. Başkanımız bizlere 
yol göstermiştir. Projelerimizi yakından 
takip etmiştir. Yapacağımız projelerde de 
desteğini esirgemeyen Başkanımıza ben 
çok teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer 
verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç ise Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında Hacılar’da yapılan çalışma-
lardan dolayı memnuniyet duyduklarını, 
bu çalışmalar neticesinde ilçede bu konu-
da önemli bir sıkıntı olmadığını kaydet-
ti. Başkan Büyükkılıç, “Hacılar ilçemiz 
Erciyes’imizin eteğinde. Aynı zamanda 
bir bağ ve sayfiye alanı. Hayırsever, de-
ğerlerine bağlı insanlarıyla gönlümüze 
her zaman yer eden bir ilçemiz. Bu güzel 

ilçemizin ufku geniş gerçekten karakter-
li değerli başkanına ben teşekkür ediyo-
rum. Yaptığı çalışmalardan dolayı ve aynı 
zamanda da gerçekten uyum kültürünün 
en güzel örneklerini sergileyen yaklaşım-
larından dolayı. Tabii bu süreç içerisinde 
mümkün olduğu kadar ilçelerimize de 
her ne kadar video konferans yöntemiy-
le görüşmüş olsak da uğramayı da gön-
lümüz arz etti. Hacılarımıza da bugün 
nasip oldu. Hacılarımıza çok şükür ciddi 
manada hiçbir vakaya rastlanmadı. Bu da 
bizler için sevindirici oldu. Buna rağmen 
dikkatli olup gerekli kurallara uyunca de-
mek ki sıkıntı oluşturmuyor. O yönüyle 
de takdir ediyoruz. Ben kendilerine te-
şekkür ediyor, şahsında Hacılarlı hemşe-
rilerimize inşallah sağlıklı, huzurlu gün-
ler, yıllar, ömürler temenni ediyorum.” 
açıklamasında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
Hacılar Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan’la ilçede yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte 
gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulundu.

Başkan Büyükkılıç’tan Ziyaret

Muhteşem Manzarasıyla
Kızıltepe Millet
Bahçesi

maları tamamlandı. Mülkiyet sorunumuz 
yok. Yaptığımız projeleri de Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımızın onayına sunduk. 
Sayın Bakanımızın desteğini bekliyoruz. 
Şehrin nefes alan noktalarından birisi. 
Hakim bir tepe. Gerek Kayseri halkımı-
zın gerekse ilçe halkımızın rahatlıkla ai-
leleriyle vakit geçirebilecekleri büyük bir 
alandan bahsediyoruz. Ben burada emeği 
geçen tüm belediye personelimize, bize 
her zaman desteğini esirgemeyen Sayın 
Mehmet Özhaseki Bakanımıza ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür 
etmeyi de bir borç biliyorum. İnşallah 
onaylardan sonra da tez zamanda hayata 
geçeceğini umuyorum. Hayırlı uğurlu ol-
sun.” İfadelerine yer verdi.
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 
Hacılar’ı ziyaret ederek Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan’dan ilçede yapılan projeler 
hakkında brifing aldı.

ÖZHASEKİ’DEN HACILAR 
PROJELERİNE TAM NOT
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban 
Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel 
Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile 
birlikte Hacılar’a gelen AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ilk olarak 
ilçeye modern bir görünüm kazandıran 
Kentsel Dönüşüm Proje alanını gezdi. 
Daha sonra Hacılar Belediyesi’ni ziyaret 
eden Özhaseki, burada Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan’dan ilçede yapılan 
ve yapımı devam eden projeler hakkında 
geniş kapsamlı bir brifing aldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan 
ve Hacılar’ın kendileri için en güzide en 
çok sevdikleri ilçelerden birisi ve İlçenin 
Türkiye’ye de örnek bir yapıya sahip ol-

duğuna vurgu yapan 
Ö z h a s e k i , s ö z -
lerini şöyle s ü r -
dürdü;

“Birkaç aydır zaten özellikle bu salgın 
sürecinde belediyelerimizi tek tek gi-
dip ziyaret edip projelerine bakıyoruz. 
Yaptıkları faaliyetleri inceliyoruz. Sonra 
Büyükşehir Belediyemize düşen bir şey 
varsa değerli başkanım onları not alıyor 
ekibiyle birlikte. Bende Ankara tarafında 
yapılacak bir program varsa onları bire 
bir takip etmeye gayret ediyorum. Bugün 
sıra Hacılar Belediyesi’ndeydi. Hacılar bi-
zim en güzide en çok sevdiğimiz ilçele-
rimizden birisi. En nadide ilçelerimizden 
birisi. Türkiye’ye de örnek bir yapısı var. 
Ürettikleriyle, yaptıklarıyla, çalışmalarıy-
la çok becerikli olan insanların ve hem-
şerilerimizin, aynı zamanda da milli ve 
manevi değerlere bağlı kardeşlerimizin 
yaşadığı adeta kale gibi bir yer burası. 
Hacılar’a ilk günden beri hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Ama ne kadar hizmet 
etsek az diye de bir anlayış var bizde. Za-
ten yıllardır gerek bakanlığım dönemin-
de gerekse Ankara’da Hacılar’ın eski yıp-
ranmış belki de yıkılmak üzere olan eski 
evler bölgesinde başlattığımız kentsel dö-
nüşümün son halini görmek için bugün 
beraber gittik. Gördük çok da sevindik. 
Hemşerilerimiz güzel pırıl pırıl evleri-
ne oturmuşlar. O evlerin yapımı devam 
edecek. Onun nasıl devam edeceği hu-
susunu tartıştık. Sonra Hacılar girişin-
de eskiden yapmış olduğumuz parkın 
yenilenmesi, o meydanın yenilenmesi-

ni sağ olsun değerli Başkanım yeniden 

projelendirecek. Bir daha gözden geçire-
cek. Ama Hacılar’ın bir ayrı önemi daha 
var. O da Erciyes’in giriş kapılarından 
birisinin burada olması. En güzel tesis-
lerin buradan geçilerek gidiliyor olması. 
Bundan da istifade etmek lazım. Haliyle 
Hacılarımızda satılan gerek ticari gerekse 
yöresel ürünlerin pazarlanabilmesi açı-
sından da girişteki daha önce yıkımı ger-
çekleştirilen bölgenin yeniden yapılması 
söz konusu. Orada bir proje geliştiriliyor. 
İnşallah bu geliştiği zaman da Erciyes’e çı-
kan herkes burada bir duracaktır, bir so-
luklanacaktır. Alışverişini yapacaktır. Ha-

cıların kendine has o ticareti gelişecektir 
diye düşünüyoruz. Burada iyi bir çalışkan 
Belediye Başkan’ı arkadaşımız var. Gen-
cecik bir arkadaşımız. Baştan sona bütün 
projeleri de takip ediyor. Nihayetinde 
ağabeyliğini de Memduh Başkanım yapı-
yor. Bizlere düşeni de hakkıyla yapmaya 
çalışıyoruz. Allah bu birlikteliğimizi boz-
durmasın. Güzel işleri yapmayı hepimize 
nasip etsin. Hacılarımıza hizmet etmeyi 
Hacılarımızdaki güzel insanların duasını 
almayı hepimize nasip etsin diye ben de 
temenni de bulunuyorum.”
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Hacılar Akyazı Mahallesi’nde yapımında 
sona gelinen ve baştan aşağı yenilenen 
Hacılar Stadyumu’nda çim ekme çalış-
maları tamamlandı. UEFA standartla-
rına uygun olarak yaptırılan ve hizmete 
girmesiyle birlikte Hacılar Erciyesspor 
Kulübü’nün maçlarını oynayabileceği 
stadyumda Başkan Yardımcısı Ersel El-
cuman ile birlikte incelemede bulunan 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
gençler için çok anlamlı bir tesis yaptık-
larını söyledi.  
Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, 
“İlçe stadımızda sona gelmiş bulun-
maktayız. Ekiplerimiz inşallah çim eki-
mini tamamladı. Devamında da hemen 
Gençlik Spor İl Müdürlüğünce çevre 
düzenlenmesi için ihale yapılacak. Çev-

re düzenlememizde bu yaz itibariyle 
tamamlanmış olacak. İlçemize hayırlı 
olsun. Emeği geçen başta Fevzi Mercan 
amcamız olmak üzere tüm ekibimize 
de teşekkür ediyorum. İlçemize yeni bir 
çehre kazandırıyoruz. Gençlerimize haf-
ta sonu etkinliklerine ekleyebilecekleri 
bir alan oluşturuyoruz. Yeni sezonda Sü-
per Amatör Lig’de Hacılar Erciyesspor’da 

oynayan, top koşturan futbolcularımız 
burada müsabakalarını yapabilecekler. 
İnşallah Hacılar Erciyessporumuz da ba-
şarıdan başarıya koşacak. Futbolcuları-
mıza da sporcularımıza da hayırlı uğurlu 
olsun diyorum.” İfadelerine yer verdi. 

HACILAR İLÇE STADYUMU’NDA 
SONA GELİNDİ

Hacılar Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri 
Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret eden 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada 
işçiler ile bir süre sohbet etti. Bütün bir 
dünyanın içinde bulunduğu pandemi 
sürecini birlikte yaşadıklarını ifade eden 
Özdoğan, “Allah’a şükür yeni normal 
dediğimiz sürece birlikte geçiyoruz. 
Öncelikle ben bu zamana kadar olan 
çalışmalarınızdan dolayı siz değerli 
çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.
Başkan Özdoğan personele hitaben 

yaptığı konuşmada, “Hepiniz bugüne 
kadar güzel katkılar verdiniz. Hepiniz 
samimiyetle ve gayretle çalıştınız. 
Bundan sonra yeni normalde yoğun bir 
çalışma bizi bekliyor. Allah nasip ederse 
hedefimiz kurban bayramına kadar 
planlanan işlerin büyük çoğunluğunu 
bitirebilmek. Bu süreçte de müdürümle 
ve ekibimizle, siz değerli kardeşlerimizle 
birlikte yoğun bir süreç bizi bekliyor. 
Hacılar Belediyesi güçlü bir belediye. 
Güçlü insanlardan oluşuyor. Güçlü 
çalışanları var. Birbirine kenetlenmiş 

çalışanları var. Bu birlikteliğimizi, bu 
gücümüzü ilçemize yansıtacak bir 
ekibimiz var. Bu planlarımızı da sizler 
vasıtasıyla ilçemize aktaracağız. Allah’ın 
izniyle de yeni dönemde kazasız belasız 
günlerde yine hizmetlerimize devam 
edeceğiz. Ben şimdiden yapacağımız 
çalışmalar için size teşekkür ediyor, 
kolaylıklar diliyorum.” İfadelerini 
kullandı.
Başkan Özdoğan konuşmasının ardından 
işçilere baklava ikramında bulundu.
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Hacılar Belediyesi tarafından Hayırsever Fevzi Mercan’ın desteği ile yaptırılan 
ilçe stadyumunda sona gelindi. Stadyumda çim ekim çalışmaları tamamlandı.

Yeni Normal Sürecinde

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziya-
ret ederek işçiler ile bir araya geldi. Özdoğan, yeni normal sürecinde 
yoğun tempoyla çalışacak olan işçilere kolaylıklar diledi.

“Hacılarımız İçin Sahadayız”

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 
yapılan plan çerçevesinde yol yapım 
çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu manada Akyazı Mahallesi 
Bağlar Geçidi ve çevresi ile Yediağaç 
Mahallesi Çağlar Caddesi’nde kilitli 
parke yol yapım çalışmalarına 
başlandı.

KİLİTLİ PARKE YOL 
YAPIM ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR.
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Hacılar Belediyesi geliştirdiği projelerle vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebi-
lecekleri günübirlik alanları oluşturmaya devam ediyor.
Hacılar Kızılören yolu üzerinde bulunan 
Uzungöl çevresinde incelemelerde 
bulunan Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, burada doğal dokuyu 
bozmadan vatandaşların günübirlik 
olarak kullanabilecekleri bir mesire 
alanı oluşturmak için çalışmalara 
başladıklarını söyledi. 

Hacıların birçok doğal güzelliğe sahip 
olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, 
“Hacılarımızın güzel bölgelerinden 
birinde yine incelemelerde bulunuyoruz. 
Burası Uzun Göl, Göller Bölgesi diye 
bilinen bir bölge. Hem mesire alanı hem 
doğal yaşam alanı. Bir taraftan da doğa 

BİR PARK DAHA TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
Hacılar Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan parklardan biri olan ve 
Kentsel Dönüşüm alanında yapımı 
devam eden Birlik Parkı’nın yakın 
bir zamanda mahalle sakinlerinin 
kullanımına sunulacağını kaydetti. 
Özdoğan, “Belediye olarak Erciyes’in 
eteğinde yeşili ve doğasıyla güzel bir 
konumda bulunan Hacılar’ın ilçe 
merkezinde de yeşil alanların artması 
için gayret gösteriyoruz. Bu manada 

birçok parkın yapımını tamamladık. Bu 
parklardan biri olan ve Kentsel Dönüşüm 
birinci etap konutların arasında bulunan 
Birlik Parkı’nın yapım çalışmalarında 
sona geldik. Çim serim çalışmalarını 
tamamladık. Parkımız artık yeşil bir 
görünüme kavuştu. Aydınlatma ve 
diğer ekipmanların kurulumuna devam 
ediyoruz. Yakın bir zamanda parkımızı 
mahalle sakinlerinin kullanımına 
sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” Dedi. 
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sporlarıyla uğraşan sporcularımızın 
uğrak yeri. Bir taraftan vatandaşlarımızın 
doğal piknik alanı. Burada nasıl bir 
güzelleştirme yapabiliriz. Burayı daha 
nasıl bilinir hale getirebiliriz diye 
bugün ekibimizle birlikte incelemelerde 
bulunuyoruz. Bu güzelliği bütün 
Hacılarımız biliyor ama bütün 
Kayserimize de bütün Türkiyemize de 
tanıtmak için çalışma içerisindeyiz. 
İnşallah bu yaz böyle bir güzel çalışma 
yapacağız. Bu doğal güzelliği bu doğal 
alanı görmeyen tüm vatandaşlarımızı 
davet ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu 
olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Hacılar Aşağı Mahalle’de Kentsel Dönüşüm 
Konutları yanında yapımı devam eden Birlik 
Parkı’nda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. 
Park, çim seriminin ardından yeşil bir görün-
tüye kavuştu.

Elektrik kablolarının yeraltına 
alınma ve altyapı düzenleme 
çalışması tamamlanan Akyazı 
Mahallesi 1’inci, 2’nci ve 3’üncü 
sokaklarda kilitli parke çalışmalarına 
başladık.

AKYAZI’DA ALTYAPI 
ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDI

Doğal Mesire AlanıGöller Bölgesi’ne
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İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE 
YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ
Hacılar İlçesi’nde görev yapan Mahal-
le Muhtarlarına Hacılar Belediyesi’nce 
2019 yılında yapılan ve 2020 yılında 
yapımı devam eden proje ve yatırımlar 
hakkında Belediye Başkan Yardımcısı 
Ersel Elcuman tarafından bilgi verildi. 
Hacılar Belediyesi Meclis Salonu’nda 
yapılan toplantıda Fen İşleri Müdür-
lüğü, Muhtarlık Müdürlüğü, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler 
Müdürleri de hazır bulundu.

Hacılar Belediyesi’nce ilçede yapılan 
yatırımları muhtarlara anlatan Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, 
ilçede birlikte görev yaptıkları muh-
tarlarla belediye olarak yaptıkları ça-
lışmalar hakkında bir değerlendirme 
yapmak, bundan sonraki çalışma sis-
temleri hakkında da bilgi vermek iste-
diklerini söyledi.  

İlçede yürütülen çalışmaları slaytlar 
eşliğinde dinleyen ve kendi mahallele-
rindeki talepleri Başkan Yardımcısı Er-
sel Elcuman aracılığı ile ileten Mahalle 
Muhtarları, yapılan çalışmalardan ötü-
rü teşekkür ettiler.

Hacılar Belediyesi tarafından ilçede yürütülen proje ve yatırımlar, 
yapılan toplantı ile mahalle muhtarlarına anlatıldı.

HACILAR’DA 
ÇALIŞMALAR 
HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan 
İlçemizde yürüttüğümüz projelere 
destek ve yardımlarını almak için ba-
kanlıklar ve kurumlar ile bir dizi gö-
rüşmelerde bulundu. Bu manada aynı 
zamanda hemşerimiz de olan Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mus-
tafa Aksu, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan, İl-
bank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Be-
lediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın 
Doç. Dr. Birol Ekici, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Sayın Hamdi 
Turşucu, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı  Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz-
metleri Genel Müdürü Sayın Vedad 
Gürgen ve Spor Toto Teşkilat Başkanı 
Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret eden Öz-
doğan Bakan Yardımcıları ve  Kurum 
yöneticilerine ilgi ve alakaları için te-
şekkür etti.

BAKANLIK VE KURUMLARLA HACILAR’IN PROJELERİ İÇİN GÖRÜŞMELERDE BULUNDU.
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Hacılar’da altyapı ve yol yapım çalış-
maları hız kesmeden devam ediyor. 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, Hacıların birçok noktasında 
çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kayserigaz tarafından Yediağaç Ma-
hallesi Aksu Caddesi ve Sakar Eş-
mecik Caddesi kesişimi ile Kalkan 
durağı arasında yürütülen doğalgaz 
hattı çalışmalarını Başkan Yardımcısı 
Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdü-
rü Mustafa Palaz ile birlikte yerinde 
inceleyen Başkan Özdoğan, altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından yolların yenileneceğini be-
lirtti. 

BAŞKAN ÖZDOĞAN BAŞKENT’TE
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Başkan Özdoğan, 
Çocukların Bayramını
Hediyelerle Kutladı

Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutlu-
luğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade 
eden ve çocukların bayramını şeker 
ve Belediye bünyesinde yapılan çocuk 
maskesi ikram ederek kutlayan Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
devam eden salgın sebebiyle bayramı-
mızı evlerimizde geçiriyoruz. Bizde bu 

Hacılar Belediyesi Belediye Zabıta aracını 
süsleyerek ilçe genelinde dolaştırıldığını, 
bu sayede sokağa çıkamayan çocukların 
bayramlarını çeşitli hediyeler ile kutla-
dıklarını söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü;

“23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bay-
ramımızı coşkuyla kutlamak adına evle-
rinde bayramımızı kutlayan yavrularımı-
za eşlik etmek için süslediğimiz aracımız 
ilçemizde tüm mahallerimizi dolaştı. 23 
Nisan şarkılarını çocuklarımız için çal-

dık. Biliyorum ki hep beraber olamıyo-
ruz. Biliyorum ki bir araya gelemiyoruz 
ama bugünler geçici. İnşallah evimizde 
kalıp bugünleri bu bayramımızı bu şe-
kilde kutlayacağız. Sağlıklı yarınlarda 
buluşacağız. Biz sizleri seviyoruz. Sizler 
bu ülkenin geleceğisiniz. Çocuklar şanlı 
bayrağımıza her zaman sahip çıkmışlar-
dır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızı da bu manada kutluyorum. 
Sevinin çocuklar, övünün büyükler diyo-
rum. Evimizde kalıyoruz. Sağlıklı yarın-
larda buluşacağız inşallah.”

İlçemiz genelindeki parklarda uzun süredir oy-
nayamayan ve normalleşme planına göre günler 
sonra sokağa çıkabilen 0-14 yaş grubu çocuk-
lara çeşitli hediyeler vererek bu mutluluklarına 
ortak olduklarını söyleyen Hacılar Belediye Baş-
kanı Bilal Özdoğan, “Zabıta müdürlüğümüz ilçe 
genelindeki parkları dolaşarak çocuklarımızın 
hediyelerini ulaştırdı. Birlik ve beraberlik içeri-
sinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza ina-
nıyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum.”

“

“

vesileyle bir nebze olsun çocuklarımızın 
gönüllerini alabilmek adına ilçemizde 
ekibimizle birlikte dolaşıp çocuklarımıza 
bayram şekeri ikram ettik. İnşallah bay-
ram tadında bayramlar yaşayacağımız 
günleri de görmek ümidiyle hemşerile-
rimizin bayramını kutluyorum. Sağlıklı 
yarınlarda buluşalım diyorum.” dedi.

Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal 
Özdoğan, ilçe 
genelindeki çocukların 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı çeşitli 
hediyeler ile kutladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme 
planına göre günler sonra sokağa çıkabilen 0-14 yaş grubu çocuklara oyuncak hediye etti.
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtla-
ması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramını 
şeker ve çocuk maskesi dağıtarak kutladı. 

  Özdoğan
Gönülleri
Fethediyor

BAŞKAN ÖZDOĞAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
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HACILAR’I ŞANTİYE 
ALANINA ÇEVİRDİK
Şerefli Sokak ve çevresindeki çalışmalar tamamlandı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından Akyazı Mahallesi Şerefli Sokakta gerçekleştirilen 
parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen 
İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte Akyazı Mahallesinde sürdürülen yol çalışmalarını in-
celedi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Akyazı Mahallemizde imar yolları tamamlanmış ve açılmış bütün alan-
larda yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yaptığımız parke çalışmasıyla Akyazı Ma-
hallemizde yol eksiğini tamamlamış olduk. Kaski, Kayserigaz ve Elektrik Şirketimiz alt yapı 
çalışmalarını tamamladıktan sonra biz de yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda da 3 
bin 500 metrekarelik bir kilitli parke işini tamamladık. Tüm mahallerimizde bu faaliyetlerimiz 
hız kesmeden devam edecek. Akyazı’mıza güzel ilçemize, güzel mahallemize hayırlı olsun.” 
ifadelerine yer verdi. 

HACILAR İTFAİYE MÜFREZESİ 
7/24 GÖREV BAŞINDA

Hacılar İlçesi ve çevre mahallelerde meydana 
gelen yangın, kaza ve diğer afetlere kısa zaman-
da müdahale edilebilmesi için itfaiye müfrezesi 
kuruldu. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Hizmet 
binasında 7/24 göreve başlayan Kayseri Büyük-
şehir Belediyesine bağlı itfaiye müfrezesini zi-
yaret eden Başkan Bilal 
Özdoğan yetkililerden 
bilgi aldı. Seçim döne-
minde vatandaşlara ver-
dikleri bir sözü daha ye-
rine getirdiklerini ifade 
eden Başkan Özdoğan 
yaptığı açıklamada; “Ha-
cılar Belediyesi olarak 
Büyükşehir Belediye-
mize teşekkür ediyoruz. 
Seçim projelerimizin 
içerisinde bulunan ve 
ilçemizde oluşacak yan-
gınlara daha seri daha 
çabuk müdahale edebilmesi açısından önem arz 
eden itfaiye müfrezesini Büyükşehir Belediye-

mizin desteğiyle gerçekleştirmiş olduk. Burada 
bir aracımız 3 personelimiz hizmet verecek. Fen 
İşleri Müdürlüğü binamızda kendilerine oda 
tahsis edildi. Arkadaşlarımız itfaiye çavuşumuz 
olmak üzere 3 kişilik ekip dönüşümlü olarak ça-
lışıyorlar. Allah kaza bela vermesin. Allah afet 

göstermesin ama göster-
diği anda da ilçemizde 
en seri müdahaleyi ya-
pabilecek. Ben burada 
katkılarından dolayı de-
ğerli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Memduh 
Büyükkkılıç Başkanı-
ma, Genel Sekreterimiz 
Hüseyin Beyhan Beye, 
Genel Sekreter Yardım-
cımız Bayar Özsoy Beye 
teşekkür ediyorum. 
Emeklerine sağlık. İtfa-
iyemize de kolaylıklar 

diliyorum.” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan söz verdiği pro-
jeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını 
söyleyerek, ilçede 24 saat esasına göre Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye müfrezesinin hizmet vereceğini belirtti. 
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Hürmetçi ve Karpuzsekisi

Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri’nde Kayseri 
Büyükşehir ve Hacılar Belediyesi tarafından mahallelerin ana 
yolu konumundaki iki kilometrelik alanda yürütülen alt yapı 

düzenleme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı. 

yenilendi

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, “Bizler her 
zaman için vatandaşlarımızın daha konforlu daha güzel 
yollarda sürüş yapabilmesi, daha güzel alanlarda yaşaya-
bilmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehri-
mizle yaptığımız görüşme neticesinde buradaki 2 kilo-
metrelik hattın asfalt serimini Büyükşehir Belediyemiz 
yaptı. Bizde belediye olarak alt yapısını tamamladık. 
Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyük-

kılıç olmak üzere emeği geçen tüm Büyükşehir Belediye-
si Bürokratlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın 
nezih ortamlarda yaşaması için tüm gücümüzle Hacı-
larımızda tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. 
İnşallah bundan sonra da yine yaz sezonu bitinceye ka-
dar bu şekildeki yol çalışmalarımız devam edecek. Kar-
puzsekimize, Hürmetçimize finisher ile yaptığımız son 
derece modern son derece teknolojik asfaltımız hayırlı 
olsun. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar.” Dedi.

KARPUZSEKİSİ VE HÜRMETÇİ MODERN ALTYAPIYA KAVUŞTU
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ÜÇ AYLIK PANDEMİ DÖNEMİ 
DEĞERLENDİRİLDİ

Hacılar İlçesi’nde tüm dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüs salgını sonrası alınan ve 

uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçede 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 195 bin liralık nakdi 
yardım yaptı.

Hacılar Gürdoğanlar Ortaokulu Konfe-
rans Salonu’nda yapılan değerlendirme 
toplantısına, Hacılar Kaymakamı Haluk 
Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve 
ilgili daire müdürleri katıldı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sal-
gını ile birlikte ülkemizde de 13 Mart iti-
bariyle Bakanlar Kurulu kararı ile bir ta-
kım tedbirler alınmıştı. Bu karar sonrası 
geçen 3 aylık dönemde Hacılar İlçesi’nde 
uygulanan tedbirler yapılan toplantı ile 
masaya yatırıldı. Sunum ile anlatılan ça-
lışmalarda, “Hacılar Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
Belediye ve Müftülük tarafından kurulan 
VEFA Sosyal Destek Grubu vasıtasıy-
la sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve 
üzeri olan ya da kronik rahatsızlıkları 
bulunan vatandaşların günlük ihtiyaçları 
karşılandı. Ekonomik durumu zayıf olan 
65 yaş üzeri 35 aileye gıda desteği verildi. 
721 aileye merkezi bütçeden biner lira, 
341 aileye ayni gıda yardımı, 369 aileye 
nakdi yardım, 84 çocuğumuza ise bay-
ram kıyafeti ve ayakkabı yardımı yapıl-
mıştır. Sağlıklı evler projesi kapsamında 
ise ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 
10 vatandaşın evlerinde, daha sağlıklı bir 

ortamda yaşamalarını sağlamak için çe-
şitli tamirat ve tadilat işleri yapılmıştır. ” 
Denildi.
Sunum sonrası konuşan Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, “Biz burada büyük ve 
güçlü bir aileyiz. Devlet millet elele. Bir 
taraftan maske üretimleri, bir taraftan 
VEFA Sosyal Destek Grupları tarafından 
adreslere kadar teslim edilen yardımlar. 

Aslında tabi ki biz burada hizmetten bü-
yük keyif alıyoruz. Onurlanıyoruz. Maske 
sorunu olmayan ender ilçelerdeniz. Keyif 
alıyoruz. İnşallah tez zamanda da bu sı-
kıntılardan kurtuluruz. Hanım kardeşle-
rime de ben ayrıca teşekkür ediyorum. 
Maske üretiminde onlar her zaman çok 
büyük desteği sağladılar. Hayırseverle-
rimize teşekkür ediyorum.  Gerek nakdi 

gerek ayni yardımlarda var olan güzelliği 
daha yukarı seviyelere çıkardılar. Temiz-
liğin ne kadar da önemli olduğunu bir 
kere daha gördük. Emeği geçen yürekten 
destek verenlere teşekkür ediyorum. Al-
lah onlardan razı olsun. Sayın Kaymaka-
mımıza ben teşekkür ediyorum.  Maske-
siz günlerde buluşma duasıyla diyorum 
inşallah.” İfadelerini kullandı.
 Daha sonra söz alan Hacılar Kay-
makamı Haluk Sezen ise, “Sosyal yardım-
laşma vakfımız yine 65 yaş üstü ve kronik 
hastalarımızın ihtiyaçlarının karşılanma-
sında büyük rol aldılar. Onlara teşekkür 
ediyorum. Sağlık Müdürlüğümüz filyas-
yon çalışmalarında çok verimli ve üst 
düzey çalışmalarda bulundular. Onlara 
da çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz maske üretimine başla-
dı. Verimli bir süreç geçirdiğimize ina-
nıyorum. İl Müftülüğümüz toplamda 11 
personelle VEFA destek grubumuza des-
tek verdiler. Özellikle maaşlarda çalıştılar 
sağ olsunlar. Yaşlılarımızın maaşını da 
ellerine ulaştırılmasında büyük çaba sarf 
ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

Hacılar’ın her zaman yardımlaş-
masıyla, birliğiyle beraberliğiyle 
örnek olduğunu, son olarak da 
örnek bir uygulama yaparak 260 
aileye yardım ulaştırıldığını söy-
leyen Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, yaptığı açıklama-
da; “Hacılarımızda mevcut bulu-
nan Hacılar Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 260 
ailemize 750’şer lira olmak üzere 
toplam da 195 bin lirayı tek tek 
adreslerine ulaştırmış bulunu-
yor. İnşallah yardımlaşma, birlik 
beraberlik, dayanışma her zaman 
olduğu gibi bundan sonra da ilçe-
mizde her zaman var olacak. Ben 
şimdiden emeği geçen tüm arka-

daşlarıma hayırseverlerimize te-
şekkür ediyorum. Hacılarımızda 
her türlü yardımlaşma ve daya-
nışma ile birlikte bu sıkıntılı gün-
leri aşma mücadelesi her zaman 
vardır. Var olacaktır. Bu süreçte 
de birlikte olacağız. Birlikte sağ-
lıklı yarınlara kavuşacağız.” Dedi.

HACILAR’DA YARDIM SEFERBERLİĞİ
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Hacılar Belediyesi salgın hastalık tedbir-
leri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama-
sı bulunan ve normalleşme planına göre 
11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme 
mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabile-
cek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için ilçe 
içerisinde bulunan parklarda dezenfeksi-
yon işlemi yaptı.
Özel olarak oluşturulan ekiplerce, ilçe 
genelindeki parkları, oyun gruplarını ve 
bankları özel solüsyonlarla dezenfekte 
edildiğini ifade eden Hacılar Belediye 

Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılar Beledi-
yesi olarak koronavirüs salgınına karşı 
tüm tedbirleri uyguluyoruz. Salgın ne-
deniyle uzun süredir sokağa çıkmaları 
kısıtlanan gençlerimiz ve çocuklarımız 4 
saat süreyle sokağa çıkabildiler. Çocukla-
rımızı ve gençlerimizi koronavirüse karşı 
korumak amacıyla ekiplerimiz parklar-
da çalışmalara başladı. İlçemizdeki tüm 
parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir 
titizlikle dezenfekte edildi.” dedi.

Hacılar’da 20 Haziran günü 6 okulda 
yaklaşık 285 öğrencinin katıldığı Lisele-
re Giriş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerin 
sorunsuz bir şekilde sınavlarına girmeleri 
için dezenfekte yönünden gerekli önlem-
leri alan Hacılar Belediyesi, okulları sınav 
öncesi hazır hale getirdi. 
İki oturum halinde yapılan Liselere Gi-
riş Sınavı öncesinde sınava girecek olan 
tüm öğrencilere başarılar dileyen Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Pande-
mi döneminde yapılan LGS öncesi ekip-
lerimiz, öğrencilerimizin daha sağlıklı 
ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri 
için dezenfekte çalışması yaptı. Vatan-
daşlarımızdan da yapılan uyarıları dikka-
te alarak, tedbiri elden bırakmamalarını 
rica ediyoruz. Maske, temizlik ve sosyal 
mesafe kullarına titizlikle uymaya devam 
edelim.” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN 
PARKLAR
DEZENFEKTE EDİLDİ

OKULLAR 
LGS ÖNCESİ 

DEZENFEKTE
EDİLDİ

Hacılar’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına 
göre günler sonra sokağa çıkabilen 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte 
edildi.

14 yaş altı çocuklarımız koronavirüs ted-
birleri kapsamında 11:00 ile 15:00 saatleri 
arasında sokağa çıkarak biraz olsun ko-
şup oynama fırsatı buldular. Bizde Hacı-
lar Belediyesi olarak çocuklarımızın sağ-
lığı için bünyemizde onlara özel olarak 
ürettiğimiz maskelerden verdik. 

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN ÖZEL MASKE ÜRETTİK

Hacılar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü ya-
pılan LGS (Liselere Giriş Sınavı) öncesinde okullar-
da dezenfektasyon çalışması yaptı.

BAHAR GELDİ, HACILAR LALELER 
İLE DONATILDI

Hacılar Belediyesi, baharın gelmesi 
ile birlikte ilçenin estetik güzelliği için 
yoğun bir şekilde çalışıyor.

İlçenin farklı noktalarında peyzaj 
düzenlemesi yapan Hacılar Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
bir taraftan halkın yoğun olarak kul-
landığı noktaları çiçeklerle donatırken 
bir taraftan da park, refüj ve mezarlık 
bölgelerindeki çimleri biçiyor. 

Caddeler, ana arterler ve parklar 
gibi İlçenin önemli noktalarının 10 
bin adet lale ile donatıldığını söyle-
yen Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, “Hacılarımızın her yerinde 
gerek yeşillendirme gerekse çiçeklen-
dirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Baharın gelmesiyle birlikte parklara, 

kavşaklara diktiğimiz laleler ilçemize hoş 
bir görüntü veriyor. Ayrıca park, refüj ve 
mezarlık alanlarında da çim biçme ve 
temizlik çalışmalarımız devam ediyor. 
Vatandaşlarımız için elimizden geleni 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
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YASİN’DEN 
ÖRNEK DAVRANIŞ

BAŞKAN ÖZDOĞAN 
PAZAR YERİNİ 
DENETLEDİ

Hacılar’da yaşayan ilkokul öğrencisi Yasin Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbarasında 
biriktirdiği parayla destek oldu.

Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Ya-
sin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lira ile dede-
si Şakir Okçu tarafından verilen 100 lirayı da ekleyerek 
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı bir 
destek verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı görüntülü 

Devletimizin belirlediği kurallar, toplum 
sağlığı için esas olan kurallardır.

Pazar yerini ziyaret eden Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe-
de cuma günleri kurulan pazarın Ha-
cılar Belediyesi Zabıtası, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkan-
lığı ile İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü 
tarafından denetlendiğini, girişlerin 
ve çıkışların tek taraflı verildiğini, va-

Hacılar İlçesinde kurum ve kuruluşlar, halk sağlığının 
korunması ve Koronavirüs salgınının yayılmaması için 
alınan tüm tedbirleri titizlikle uyguluyor.
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arayarak kampanyaya destek olmak istediği-
ni, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
leri nedeniyle dedesinin ve kendisinin evden 
çıkmadığını ifade eden Yasin Nalbant, birik-
tirdiği parayı belediye görevlilerine teslim 
etti. Yasin Nalbant, “Kumbaramda biriktir-
diğim 100 lira ile dedemin verdiği 100 lira-
yı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına bağışta bulunmak istiyorum. 
Başkanımız Bilal Özdoğan’a hediyeleri ve 
desteği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Özdoğan da tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın 
nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek 
olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Da-
yanışma Kampanyası’na verdiği destek ve 
duyarlılıklarından dolayı küçük Yasin’i gö-
rüntülü arayarak teşekkür etti. 

Evde kaldığı sürede okuması için Ya-
sin ve Ağabeyi Ahmet’e kitap ve çeşitli he-
diyeler gönderen Başkan Özdoğan, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle başlatılan 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 
bugün Hacılarımızdan Yasin kardeşimiz 
dedesi Şakir Amcamızla birlikte katıldılar. 
Hem dedesi hem kendisi evde kaldıkları için 
kurallara uydukları için kampanyaya destek 
olmak adına bizlere ulaştılar. Bizler de Yasin 
kardeşimize ulaşıp kendisi ile canlı bağlantı 
ile irtibat sağladık. Kitap hediyesinde bulun-
duk. Dedesi ile birlikte yaptığı yardımı da 
personelimiz vasıtasıyla ilgili hesaba yatır-
dık. Bu da şunu gösteriyor ki biz bize yeteriz. 
7’den 70’e tüm Türkiye olarak bu kampan-
yaya destek veriyoruz. Kampanyaya destek 
verenlere teşekkür ediyorum. Evde kalalım 
inşallah sağlıkla yarınlara birlikte kavuşula-
lım.” ifadelerini kullandı.

tandaşlar ile esnafın kurallara uyması için uyarı yazıları asıldı-
ğını söyledi.

Önceliklerinin halk sağlığı olduğunu ve bu doğrultuda alı-
nan kararların ilçede titizlikle uygulandığını ifade eden Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizde vatandaşlarımız 
cuma gününü yine sağlıklı bir ortamda geçiriyorlar. Beledi-
yemiz ve Kaymakamlığımız tüm personeliyle vatandaşımızın 
sosyal mesafeye uyması noktasında gerekli uyarıları yapıyor. 

Maskesi olmayan vatandaşlarımıza girişte maske temin ediyo-
ruz. Pazar yerinin fazla kalabalık olmaması açısından da İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz gereken tedbirleri zabıtamız-
la birlikte alıyorlar. Bu noktada da ben, hem esnafımıza hem 
vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Devletimizin belirlediği 
kurallar toplum sağlığı için esas olan kurallar. Kurallara uya-
lım, sağlıklı kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta daha bol bir 
şekilde maske üretimimiz devam edecek. Dağıtımımız devam 
edecek. İnşallah hafta sonu için gerekli kurallara uyalım. Pani-
ğe gerek yok, tedbirleri elden bırakmayalım. Fırınlarımız açık. 
Gerekli güvenlik görevlilerimiz halkımızın hizmetinde. VEFA 
sosyal gruplarımız halkın hizmetinde. İnşallah vatandaşları-
mız cumartesi ve pazar günü paniğe gerek olmadan bugünden 
ihtiyaçlarını gidersinler. Sağlıklı kalsınlar. İnşallah sağlıklı ya-
rınlarda buluşalım diyorum.” dedi.
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İlçemizde her arefe günü yoğun katılım-
la Hacılar Cami Kebir’de gerçekleştirilen 
Arefe duası, bu Ramazan Bayramı’nda 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Di-
yanet İşleri Emekli Başkan Yardımcısı 
Necmettin Nursaçan tarafından Hacılar 
meydanında bulunan led ekran ve sos-
yal medya  üzerinden yapıldı. Dua öncesi 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
da bir konuşma yaparak tüm İslam Ale-
mi’nin Ramazan Bayramını tebrik etti.
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2017 yılı Nisan Ayı’nın 18’inde Tun-
celi ilinin Pülümür İlçesi yakınlarında 
meydana gelen helikopter kazasında şe-
hit olan 12 kişi arasında bulunan Şehit 
Polis Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 
3’üncü yılında Kayseri Asri Mezarlık 
Polis Şehitliğindeki kabri başında dua-
larla anıldı. 
Şehit Kilci’nin annesi Fazilet ve Baba-
sı Ejder Kilci, Başkan Yardımcısı Ersel 

Elcuman ve 
şehidin ya-
kınları ile bir-
likte şehitliği 
ziyaret eden 
Hacılar Bele-

diye Başkanı Bilal Özdoğan, “Vatanı-
mızın bölünmez bütünlüğü ve bekası, 
milletimizin huzuru için gece gündüz 
vatanın her yerinde görev yaparken şe-
hadete eren kahraman polis memuru 
hemşerimiz Ahmet Cihan Kilci Karde-
şimizi kabri başında ziyaret ettik. Tüm 
şehitlerimize dua ettik. Merhum Ahmet 
Kardeşimizin kıymetli, annesi Fazilet 
ablamıza, babası Ejder ağabeyimize ve 
yakınlarına taziyelerimizi ilettik. Va-
tanımızın bekası için memleketin her 
karış toprağında görev yaparken şehit 
olan vatan evlatlarına Allahtan rahmet, 
ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil ni-
yaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maske üretiminin yapıldığı Hacılar Şehit 
Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merke-
zi’nde incelemelerde bulunan Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı 
açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların 
koronavirüse karşı korunması amacıyla 
harekete geçtiklerini bu kapsamda maske 
üretimi yaptıklarını söyledi.
Maskelerin ücretsiz dağıtıldığının altını 
çizen Başkan Özdo-
ğan, “Koranavirüsle 
mücadele kapsa-
mında bizde Hacı-
lar Belediyesi olarak 
Kültür Merkezimiz-
de maske üretimine 
başladık. Bu 
ü l k e 
g ü -
z e l 

ülke. Bu ilçe güzel ilçe. Güzel insanlardan 
oluşuyor. Bu sıkıntılı süreçleri bu şekilde 
el birliğiyle aşacağız. Maskesiz toplu alan-
larda bulunmayalım. Kurallara uyalım. 
Bu süreçte tedbiri elden bırakmayacağız. 
Sabırla, sükûnetle, şükürle bu sıkıntılı sü-
reci aşacağız. Bundan kimsenin endişesi 
olmasın. Kültür Merkezimizde inşallah 

ilerleyen süreçte yine çocuklarımız 
derslerini yapacaklar. Hanımla-
rımız sporlarını yapacaklar. Fa-
aliyetlerimiz devam edecek. O 
güzel günleri bugün yapacağı-
mız dayanışmayla birliktelikle 
göreceğiz. Bundan hiç şüphe-
niz olmasın.” ifadelerini kul-
landı.

Tunceli’de meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit 
olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 3’üncü 
yılında Asri Mezarlık Polis Şehitliğindeki kabri başında 
anıldı.

ŞEHİT POLİS AHMET CİHAN KİLCİ

KABRİ BAŞINDA ANILDI
Belediyemiz maske üretimine 

devam ediyor.

Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
ilçede vatandaşlara dağıtılmak üzere 
maske üretimine devam ediyor.

GELENEKSEL AREFE DUASI
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İlçemizde Erciyes Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda koruma altındaki ‘ayı 
gülü’ çiçekleri açtı.  Mayıs ve Haziran aylarında açan çiçeği koparan ya da 
zarar verene 73 bin 747 lira ceza veriliyor.

Serçer yaylasında yazın gelme-
siyle birlikte koruma altındaki 
‘ayı gülü’ çiçekleri açtı. ‘Ayı gülü’ 
bölgede güzel görüntü oluşturdu. 
Gerçek adı ‘paeonia officinalis’ 
olan halk arasında ise ‘kızıl gül’, 
‘kızıl lale’, ‘ayı gülü’ ve ‘şakayık 
çiçeği’ olarak bilinen çiçekleri 
koparanlara yüklü miktarda ceza 

uygulanıyor. Mayıs ve Haziran 
ayında açan ve yaklaşık 2-3 haf-
ta aralığında yaşayan çiçekler, 
Türkiye’nin her yerinde olduğu 
gibi Kayseri’de de bulundukları 
yerlerde koruma altında alınıyor. 
Çiçekleri koparan ya da zarar ve-
renlere 73 bin 747 lira idari para 
cezası uygulanıyor.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan şehit mezarlığını 
ve şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam 
Sezen ve Başkan Özdoğan, şehit yakınlarının 
Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

‘Ayı gülü’ çiçek açtı

Leylekler Hürmetçi Sazlığına 
Gelmeye Başladı

BAŞKAN ÖZDOĞAN VE KAYMAKAM 
SEZEN’DEN ŞEHİT AİLELERİNE 

BAYRAM ZİYARETİ

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatanımızın bölünmez bütün-
lüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimiz Şehit Jandarma 
Komando Er Hacı Aydıncı, Şehit Polisler Rüştü Bayram ve Ahmet 
Cihan Kilci’yi kabri başında ziyaret ederek tüm şehitlerimizin aziz 
ruhları için dua okudular.

Kaymakam Sezen, Başkan Özdoğan ve İlçe Müftüsü Yusuf Ay şe-
hitlik ziyaretlerinin ardından şehit yakınlarını ziyaret ederek Rama-
zan Bayramlarını tebrik etti. İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından oku-
nan Kuran-ı Kerim ve şehitlerimizin aziz ruhları için yapılan duanın 
ardından Başkan Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin anne-
si Fazilet Hanım, babası Ejder Kilci ile Şehit Jandarma Komando Er 
Hacı Aydıncı’nın annesi Emine Hanım ile babası Ahmet Aydıncı’ya 
Kuran-ı Kerim takdim etti. 
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Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde 
bulunan ve bünyesinde bulundurduğu geniş 
sulak alan ile de büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, 
küçük kuğu, ötücü kuğu, angıt, suna, yeşilbaş 
ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz 
delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, 
leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, 
Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, 
serçe ve saksağan gibi birçok kuş türünü barın-
dıran Hürmetçi Sazlığı, kuzey Afrika’ dan gelen 
birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor. 
Mart ayından itibaren binlerce kilometre uzak-
lıktan Hürmetçi Sazlığı’na gelen leylekler her 
yıl aynı yuvalara yerleşiyor. Leylekler, Hürmet-
çi Sazlığı’nın sulak alanında besleniyor ve uzun 
yolculuklarında bir süre mola veriyor. 

Afrika’nın kuzey bölgelerinden Ülkemi-
ze gelen leylekler, uzun yolculuklarında 
Hürmetçi Sazlığı’nda mola veriyor.
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HACILAR’DA 
SPOR A.Ş. 
RÜZGÂRI

Hacılar Belediyesi, tüm dünyayı 
etkisi altına alan Koronavirüs 
nedeniyle uygulanan tedbirler 
kapsamında sokağa çıkamayan 
ve uzun süre evlerinde kalan va-
tandaşları bir nebze olsun rahat-
latmak ve moral vermek adına 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Spor A.Ş. ile birlikte ilçede eğ-
lenceli bir etkinlik düzenledi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan ve Spor A.Ş. Genel 
Müdürü İbrahim Somtaş’ın da 
katıldığı ve mahalle mahalle ge-
zilen programda spor eğitmen-
leri eşliğinde yapılan eğlenceli 
aktivitelere mahalle sakinleri de 
evlerinden eşlik etti. 

Düzenlenen programda ma-
halleleri dolaşan, vatandaşları 
selamlayan, çocuklara çeşitli 
hediyeler veren Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan burada 
vatandaşlara seslenerek onlarla 
birlikte olmayı çok özlediklerini 
söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü;
“Biz sizi çok özledik. Bu sıkıntı-
lı günlerde evlerinizde kalarak 
devletimizin istediği şekilde ku-
rallara uyduğunuz için hepinize 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu 
sıkıntıları da birlikte aşacağız. 
Biz de bu sıkıntıda bir nebze 
sizleri rahatlatmak adına Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Spor 

A.Ş‘mizin etkinliği ile sizlerle 
birlikte olmak istedik. Ben bu 
vesileyle, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Memduh Bü-
yükkılıç Başkanıma çok teşek-
kür ediyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Yaklaşan Kadir Gecemizin, 
Arefemizin ve Bayramımızın da 
hayırlı olmasını diliyorum. İn-
şallah sağlıklı yarınlarda bulu-
şacağız.”
Gerçekleştirilen etkinlikle Ha-
cılar’da yaşayan ve tedbirler 
kapsamında sokağa çıkamayan 
vatandaşlar güzel bir akşam ge-
çirdiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Spor A. Ş. Koronavirüs 
nedeniyle evlerinde kalan Hacılarlılara 
eğlenceli bir ramazan akşamı yaşattı.

Gençlerimize 
kitap hediye ediyoruz. 

Gençler geleceğimizdir. Gençlerimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz. Bu sıkıntılı 
süreçte kitap okumanın da çok iyi bir ilaç olduğunu düşünüyoruz. Bu manada 
Hacılar Belediyesi olarak gençlerimize kitap hediye ediyoruz. Genç kardeşlerimiz; 
kitaplarınızı Belediyemizden alabilirsiniz. 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, Temizlik İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerin yap-
tığı besleme çalışmasını Te-
mizlik İşleri Müdürü Veteriner 
Hekim Ayhan Alan ile birlikte 
yerinde inceledi. 
Yiyecek bulmakta zorlanan so-
kak hayvanlarına kedi besleme 
ve sığınma evi ve ilçenin muh-
telif yerlerinde bulunan 6 adet 
besleme odağında düzenli ola-
rak yaptıkları besleme çalış-
masını artırdıklarını kaydeden 
Başkan Özdoğan, “
Tüm canlıları düşünen bir be-
lediye olarak sokak hayvan-
larını da düşünmeye devam 
ediyoruz. Temizlik İşleri Mü-
dürlüğümüzce yaptığımız ça-
lışmalarla ilçemizde bulunan 

barınma ve beslenme odak-
larının yemlemesini sürek-
li yapıyoruz. Kedi beslenme 
ve sığınma evinde de günlük 
yemlemelerimiz devam ediyor. 
Yiyecek bulmakta zorlanan so-
kak hayvanlarının sağlıklı bir 
şekilde yiyeceklerine ulaşması 
için vatandaşlarımızı duyarlı 
olmaya davet ediyorum.” Dedi.

Hacılar Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için düzenli olarak ilçenin belirli 
noktalarında besleme yapıyor.  

SOKAK 
HAYVANLARI 
DÜZENLİ 
OLARAK 
BESLENİYOR
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